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VON §9:13 Dnr. VON 2018/0039-739 

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet per 2018-09 -30 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 
beviljade insatser enligt SoL och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut. 
Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktion s
nedsättning enligt SoL och LSS. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-12. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialförva ltningens besluts förslag innebärande: 

1. Anteckna rapporten till protokol let. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons 
(KD) yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige 

fy JÄk 
Justerandes sig naturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2018-10-12 
Dnr VON 2018/0039-739 

Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen 
med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 2018-09-30 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser 
enligt SoL och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Rapporten avser äldreomsorg 
enligt SoL och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. 

Beslutsförslag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

Bakgrund 
Nämnden ska även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige och till kommunens revisorer 
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för det gynnande beslutet. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. En gång per kvartal ska 
nämnden också rapportera om kommunen har eller inte har individrapporter för det aktuella 
kvartalet 

Förvaltningen rapporterar 

Enheten för vuxenstöd 
Det fanns två ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera på enheten den 30 september 2018. 
Besluten avser insats kontaktperson. Anledningen uttrycks vara svårigheter i rekrytering. Det fanns 
två avbrott i verkställighet SoL att rapportera för insats kontaktperson, rekrytering pågår. Ett icke 
verkställt beslut beträffande kontaktperson kommer att rapporteras som verkställt under 
rapporteringsperioden. 

Det fanns fyra ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera varav tre beslut avser bostad med 
särskild service för vuxna och ett beslut avser ledsagarservice. Två av boendebesluten kommer att 
verkställas i närtid. En person vill avvakta tills en lämplig verkställighet finns att tillgå i kommune n, 
har tackat nej till extern placering. Beträffande ledsagarservice pågår rekrytering. Det fanns ett 
avbrott i verkställighet LSS gällande beslut om biträde av kontaktperson, rekrytering pågår. 
Ytterligare två beslut kommer att rapporteras, beslut om ledsagarservice där sökanden tackat nej till 
insatsen och därmed avslutas. Ett beslut om biträde av kontaktperson har verkställts under 
rapporteringsperioden. 
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Enheten för äldre- och funktionsnedsatta 
Tre beslut om dagverksamhet är inte verkställda under perioden. Personerna har av hälsoskäl valt att 
vänta med att börja på dagverksamheten eller så pågår ett motivationsarbete till att försöka få 
personen att börja. Sex kunder har under perioden avbruten verkställighet avseende hemtjänst-
insatser. En person som beviljats särskilt boende är inte verkställt då personen valt att vänta tills 
plats erbjuds på förstahandsvalet. 

Enheten för barn- och unga 
Ett beslut om korttidsvistelse och ett om avlösarservice är ej verkställda då personerna tackat nej till 
erbjudna insatser. Ett beslut om kontaktperson har man inte hittat någon kontaktperson till. 

Två avbrutna verkställigheter gällande ledsagarservice, en har blivit erbjuden ny ledsa gare vid två 
tillfällen, juli och september men har inte återkopplat. För den andre så har kontaktpersonen slutat 
och ingen ersättare har hittats. Två avbrutna verkställigheter gäller avlösarservice där en har blivit 
erbjuden ny avlösare vid två tillfällen, juli och september men har inte återkopplat. För den andre så 
har avlösaren slutat och ingen ersättare har hittats. 

LeinSöderholm 
tf. Socialdirektör 

Sanna Kjellin Andersson 
Enhetschef 

Susanne Fäldt 
Enhetschef 

Erica Sundberg 
Enhetschef 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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